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AFSCHEID JUF JOKE
Na 46 jaar onderwijs heeft juf Joke de Kater
woensdagmiddag afscheid genomen van haar
werkzame leven. Zij gaat nu van haar
welverdiende pensioen genieten. De voorzitter
van ons bestuur st. Acis, Luc van Heeren, hield
een ludieke speech over Joke´s proefles op de
voorganger van de Pijler, OBS de Brug. Van de
school en het bestuur samen kreeg Joke een
nieuwe steen in een aandenken wat zij had
gekregen toen zij afscheid nam van de Brug.
SPEERPUNTEN 2017-2018
Vorig schooljaar hebben we een jaar lang met uw kinderen gewerkt, heeft u de tevredenheidslijst
ingevuld, hebben wij onze opbrengsten geanalyseerd en hebben we hierover van gedachten
gewisseld op de algemene ouderavond aan het eind van het schooljaar. Naar aanleiding van
genoemde en onze eigen evaluaties hebben we nieuwe voornemens of speerpunten opgesteld
voor dit schooljaar.
- Implementatie SNOR icm de methode Kinderen en hun sociale talenten
- Structureel aandacht voor de communicatie tussen ouders en school
- Invulling pijler ouderbetrokkenheid
- Invulling pijler gepersonaliseerd leren met visie op ICTgebruik
- Mediawijsheid oa algemene ouderinformatieavond
- Teamscholing begrijpend lezen
- Continu werken aan de kwaliteit van het onderwijs
U merkt onze ambitie is groot. We zijn een continu lerende organisatie. We kunnen echter alleen
leren als we feedback krijgen op ons handelen. Dus deelt u aub uw gedachten, vragen of
opmerkingen hierover met ons. Zo komen we met elkaar steeds een stapje verder.
HOEKSCHE WAARD LANDSCHAP
Ook dit schooljaar hebben alle groepen zich weer ingeschreven voor een uitstapje naar Hoeksche
Waard Landschap. Als het zover is krijgt u bericht van de leerkracht van uw kind en wordt wellicht
uw hulp gevraagd om de kinderen te vervoeren.
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Op weg naar NIEUWBOUW
Dit schooljaar staat ook in het teken van opruimen! We hebben veel overtollig materiaal en
meubilair. Inmiddels hebben we van alles verzameld in de schuren op beide locaties, maar ook
een hoek in het overblijflokaal op Fazant 1 staat vol met
spullen. U en/of andere belangstellenden zijn van harte
welkom alles mee te nemen wat u kunt gebruiken. Wat
overblijft kan naar Stichting Malawi Schools and Hospitals.
Maar kom dus gerust langs om te kijken of er iets voor u bij zit.
Gevonden voorwerp
Wie precies kan omschrijven wat dit is en hoe het er verder uit
ziet, kan het op komen halen bij juf Anja.
TRAININGHOPPER
Doe ook  mee!
Net als u vinden wij het belangrijk dat mensen
bewegen. Dat houdt ze fit en gezond en daar
wordt iedereen beter van, toch? Samen met
een aantal sportverenigingen in Binnenmaas
en Strijen hebben we de TrainingHopper
ontwikkeld, waarbij in een vast aantal weken,
van 18 september tot en met 20 oktober,
proeflessen gevolgd kunnen worden bij
verschillende verenigingen.
Deelnemers kunnen zich aanmelden voor een
training die is afgestemd op hun leeftijd en dat
kunnen ze bij verschillende verenigingen doen. Zo kunnen ze verschillende trainingen uitproberen en
uiteindelijk kiezen voor de sport die het best bij hen past. We sluiten af met een feestelijke speldag in de
week van 16 oktober (herfstvakantie).
Meld u zich ook aan? Ga dan naar de cursussenpagina op onze website. www.welzijnhoekschewaard.nl
Als u in het zoekveld 'traininghopper' invult, komt het aanbod onder elkaar op uw scherm te staan!
Met vriendelijke groet, De Combinatiefunctionarissen van Binnenmaas en Strijen
Thamar, Holland en Bianca
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JUDO PUTTERSHOEK
Judo Puttershoek is één van de deelnemers aan onze jaarlijkse sportdag. Ook zij starten met een
nieuw seizoen. Kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen gratis gebruik maken van een proefles. De
kinderen hebben via school een folder gekregen. Veel plezier als je het een keer gaat proberen.
BIJLAGEN BIJ DEZE NIEUWSBRIEF
Bijgevoegd is de aankondiging van onze jaarlijkse
boekenmarkt die eind september gepland staat in uw
kalender. Wij hopen op veel bezoekers en kopers.
Het thema is ‘Gruwelijk eng’. Graag tot dan.

Ook is een brief van de jeugdgezondheidszorg bij deze
nieuwsbrief gevoegd. De zorg is steeds aan verandering
onderhevig. In de brief leest u over de onderzoeken op de
basisschool.
In het kader van de kwaliteit van ons onderwijs:
Vraag: WAT DOET EEN GOEDE JUF?
Antwoord ll. in groep 2/3: goed les geven!
Wist u dat:
● Tot 24/9 staat de S uit SNOR centraal: Je helpt elkaar, je speelt samen en leert van
elkaar
● Vanaf vandaag is juf Angelina gestart als stagiaire op Fazant 5. zij is een oud-leerlinge en
komt ons elke vrijdag ondersteunen. We wensen haar veel succes met haar stage.
● Volgende week staan de welkomstgesprekken op het programma. We hechten daar veel
waarde aan en gaan ervan uit dat u allemaal komt of mogelijk een afspraak op een ander
tijdstip maakt.
● Op woensdag 13 september heeft het team studiedag en zijn de kinderen dus vrij!
● We kunnen nog begeleiding voor het leesprogramma BOUW! gebruiken.
● Als het goed is werkt juf Chantal nog 2 weken en dan nemen we afscheid van haar, zodat zij
zich in alle rust kan voorbereiden op de komst van haar kindje.

